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2 Kasutamine

Kui käed-vabad-autokomplekti elektritoide on ühendatud, lülitub seade 

sõiduki käivitamisel automaatselt sisse. Seejärel saab valida sobiva 

menüükeele, kui keele valimine on teie seadmes võimalik. Selle funkt-

siooni olemasolu on piirkonniti erinev. Kui seadmel on ainult üks keel, 

siis laaditakse see automaatselt. 

Menüükeelt saab soovi korral uuesti muuta, valides puuteekraani välja 

More (rohkem) ja seejärel Settings (seadistused) peamenüüs Head

menu ning vahetades seejärel keele, valides Language menüüpunktis 

Device (seade).

Seejärel avaneb peamenüü. Ekraani ülaserva ilmuvad erinevad sümbolid, nii enne kui pärast telefoni 

ühendamist. Nendel sümbolitel on järgmine tähendus:

Mobiiltelefoni aku laetuse tase

Vastamata kõned / uued sõnumid

Bluetooth ®-funktsioon / teade mitmikühenduse rakendamise kohta

Sisselülitatud Bluetooth-ühendus

Mobiiltelefon on A2DP režiimil

Helitugevus

Mobiilsidevõrgu signaali tugevus

Peamenüü paaristatud telefoni korral

English UK (inglise)

Language (keel)

Provider (teenusepakkuja)
Phone name (telefoni nimi)

Dial number 
(vali number)

Phonebook
(telefoniraamat)

Voice dial 
(häälvalimine)

More
(rohkem)

1. Käed-vabad-autokomplekti esmakordne kasutamine
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2. Käsitsemisvõimalused

Süsteemi saab kasutada kahel viisil:

1. Kasutamine hääljuhtimise abil 

2. Kasutamine puuteekraani abil 

3. Hääljuhtimine

Käed-vabad-autokomplekti menüüpunkte saab valida häälkäskude abil, kui see funktsioon on sisse 

lülitatud. Erandiks on siiski mõned olukorrad, kus tuleb lisaks kasutada puuteekraani. 

Näiteks telefonikõne ajal ei saa häälkäske kasutada. Mistahes lisafunktsioone saate valida 

puuteekraani abil.

Hääljuhtimise alustamiseks tuleb peamenüü allservas lühidalt puudutada pea kujutist. Kui võlu-

sõnafunktsioon on sisse lülitatud, saab alustada hääljuhtimist, lausudes käsu ACTIVATE VOICE DIAL

(lülita häälvalimine sisse). Teatud olukordades, nagu näiteks sissetuleva kõne ja sisselülitatud kõnetu-

vastuse korral, rakendatakse käed-vabad-autokomplekti hääljuhtimine automaatselt. 

Seade annab helisignaaliga märku, et on valmis käsku vastu võtma.

Kui te ei ole kindel, millist käsku kasutada, siis tuleb lihtsalt lausuda HELP / WHAT CAN I SAY (Palun 

abi. Mis käske saab öelda?). Seejärel loeb seade ette kõik võimalikud käsud selle menüü jaoks, mis on 

hetkel avatud. Kui seade ei saa teie käsust aru või seda konkreetset valikuvarianti ei ole olemas, siis 

käivitatakse automaatselt spikrifunktsioon ja loetletakse võimalikud käsud.

Palun pidage meeles, et teatud käsud on kasutatavad ainult siis, kui telefon on käed-vabad-autokom-

plektiga ühendatud. Häälkäskude andmisel tuleb rääkida loomulikult, selgelt ja tavalises kõnetempos. 

NB!

X Hääljuhtimise kasutamisel on soovitatav juhuslike helide vältimiseks keerata vaiksemaks 
auto helisüsteemist sõltumatute seadmete, nagu nt navigeerimissüsteemi heli, või lülitada 
välja liiklusummikute hoiatuste edastamine. 

Touch screen 
(puuteekraan)

Voice dial commands

(häälvalimise käsud)

Edasistes juhistes on HÄÄLKÄSUD

tekstis esile tõstetud.
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Lisaks nendele käskudele tunneb seade ära numbrid nullist üheksani. Numbrid, mis on üheksast 

suureremad, tuleb hääldada eraldi (nt 10 = one, zero (üks, null)). Telefoniraamatust otsimisel tunneb 

seade ära tähed A kuni Z, samuti NATO tähestiku. Välismaiste telefoninumbrite sisestamiseks on 

lisaks käsk PLUS. 
Hääljuhtimise korral on kõikides menüüdes alati võimalik kasutada järgmist nelja käsku: 

4. Juhtimine puuteekraani abil

Käed-vabad-autokomplekti funktsioone saab juhtida ka puuteekraani abil. Kõik võimalikud 

käsud esitatakse ekraanil tekstina (mõnikord koos selgitavate graafikaelementidega). 

Menüüdes liikumine ja valikute tegemine toimub noolenuppude abil (kui need on ekraanil). 

Punaste sümbolitega saab valiku tühistada või liikuda sammu tagasi. Pikk vajutus avab uuesti 

peamenüü. Roheliste sümbolitega saab valikuid kinnitada.

Cancel (tühista)

Help (spikker)

Back (tagasi)

Head menu 
(peamenüü)

katkestab hetkel valitud toimingu 

tagasi peamenüüsse 

üks samm tagasi 

loetleb kõik võimalikud käsud 

Peamenüü paaristatud telefoni korral

Siit saate sisestada 

telefoninumbri

Siit saate valida 

hääljuhtimise

Siit saate avada 
telefoniraamatu

Siit saate kiirelt sirvida 
lisafunktsioone

Provider (teenusepakkuja)
Phone name (telefoni nimi)

Dial number 
(vali number)

Phonebook
(telefoniraamat)

Voice dial 
(häälvalimine)

More
(rohkem)
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Kui juhite seadet puuteekraani abil, siis see ajapikku määrdub ning info loetavus ja sisestamisoma-

dused halvenevad. Seepärast tuleb ekraani vajaduse korral niiske ebemevaba lapiga puhastada. 

Puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

5. Bluetooth-ühenduse loomine

Kui soovite esimest korda luua Bluetooth-ühenduse oma mobiiltelefoni ja käed-vabad-autokomplekti 

vahel, tuleb mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon sisse lülitada ja teostada Bluetooth®-seadmete otsing. 

Otsida seadet nimega CC 9068…. Kui seadmed on tuvastatud, tuleb valida käed-vabad-autokomplekt ja 

sisestada PIN-kood 1234. Seejärel luuakse teie mobiiltelefoni ja käed-vabad-autokomplekti vahel 

Bluetooth-ühendus (paaristamine). On võimalik, et mobiiltelefonis tuleb ühenduse loomiseks vajutada 

lisaks nuppu “Ühenda” või “Luba andmeedastus”.

Eduka ühenduse korral näidatakse ühendatud mobiiltelefoni ja teenusepakkuja nime ning andmed 

telefoniraamatust (SIM-kaardilt) ja aadressiraamatust (telefonimälust) kantakse käed-vabad-auto-

komplekti üle. Olenevalt salvestatud info mahust võib see võtta mõne sekundi aega. 

Kui telefoniraamatu sünkroniseerimine katkestada, nt sissetuleva kõne korral, siis võib juhtuda, et 

kogu infot ei kanta üle. Sellisel juhul tuleb telefoniraamat veel kord käsitsi sünkroniseerida.

NB!

X Käed-vabad-autokomplekt sünkroniseerib teie mobiiltelefoni telefoniraamatu regulaarsete 
ajavahemike järel. Sellel ajal ei saa hääljuhtimist kasutada ja teile tuleb selle kohta teade.

Kui ühendust ei õnnestu luua, siis tuleb kontrollida mobiiltelefoni või käed-vabad-autokomplekti tark-

vara (püsivara) versiooni ja seda vajaduse korral uuendada. Selle teema ülevaate leiate veebiaad-

ressil www.bury.com.

NB!

X Veebist leiate ülevaate paljudest mobiiltelefonidest, mille kasutamist koos selle käed-
vabad-autokomplektiga on testitud. Palun pidage meeles: kui ülalmainitud nimekirjas 
loetletud mobiiltelefoni on installitud kehtivatest tarkvaraversioonidest erinev püsivara, siis 
võib juhtuda, et mõnesid ekraanipilte ja funktsioone ei saa enam kasutada või saab üksnes 
osaliselt kasutatada.
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Peale selle on võimalik, et käed-vabad-autokomplekti õigeks tuvastamiseks ja ühenduse loomiseks 

tuleb algul kustutada kõik telefoniga ühendatud seadmed. Kui teil tekib küsimusi mobiiltelefoni menüü, 

funktsioonide ja kasutamise kohta, siis vaadake palun mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Olenevalt tootjast 

ja mudelist võib telefonide kasutamine oluliselt erineda.

NB!

X Kui mobiiltelefoni aku hakkab tühjenema, siis ei ole mõnikord võimalik Bluetooth-ühendust 
luua.

Käed-vabad-autokomplektil on mälu, kuhu saab salvestada kuni 10 mobiiltelefoni tunnusnumbri. 
Üheteistkümnenda telefoni ühendamise korral kustutatakse seadme mälust kõige vanem kirje.

Kui soovite katkestada Bluetooth-ühendust, siis saate seda mugavalt teha kas käed-vabad-auto-

komplekti või telefoni abil. Peale selle katkeb ühendus, kui lähete telefoniga autost liiga kaugele, käed-

vabad-autokomplekti tööraadiusest välja.

Palun võtke arvesse, et teie mobiiltelefoni aku võib kiiresti tühjeneda, kui Bluetooth-funktsioon on sisse 

lülitatud. Kui te ei soovi Bluetooth-funktsiooni enam kasutada, nt auto juurest pikemaks ajaks lahku-

mise korral, on soovitatav see funktsioon välja lülitada.

6. Menüüs liikumine

Kui hääljuhtimine on sisse lülitatud, siis ilmub ekraanile 

vastav menüü või mingi konkreetse valitud funktsiooni üksikas-

jad. Alljärgnevalt tutvustatakse üksikuid menüüpunkte.

Vali Joe Bloggs
Selle häälkäsuga (ekraanil ei näidata) saab kohe helistada 

oma telefoniraamatust valitud kontaktile, kui hääljuhtimine on 

sisse lülitatud.

NB!

X Seda tehes on tähtis, et nimi vastab täpselt sellele, 
mis on telefoniraamatus salvestatud. Palun võtke 
arvesse, et telefoniraamatu kirjed, mis on ainult suur-
tähtedega, tuleb dikteerida täht-tähelt. Näide: ADAC.

Kui ees- ja perenimi on vahetatud, siis muutub käsk selli-

seks: DIAL BLOGGS JOE (vali Bloggs Joe).

Dial Joe Bloggs 
(vali Joe Bloggs)
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Dial number 
(vali number)

Delete group 
(kustuta rühm)

Dial (vali)

Delete last 
(kustuta viimane)

Delete all 
(kustuta kõik)

Phonebook 
(telefoniraamat)

Play list 
(palade loend)

Dial number (vali number)
Mõttekas on jagada telefoninumbrid 3–4 numbri kaupa lühi-

kesteks numbriplokkideks ja neid sel viisil lausuda. Iga vahekoha 

ajal kordab seade numbriplokki ja ootab järgmist numbriplokki. 

Pärast helisignaali saate oma teadet jätkata.

Sisestada suunanumber. Sisestada telefoninumbri esimesed numbrid. 

Sisestada telefoninumbri ülejäänud numbrid. Kui olete sisestanud 

telefoninumbri viimase numbriploki, saate veel kord kontrollida ko-

gu telefoninumbrit häälkäsuga PLAYBACK (taasesita). 

Telefoniraamat
Teie telefoniraamat skaneeritakse ja salvestatakse kohe esimesel süs-

teemiga ühendamisel, nii et andmed on kohe kasutatavad ning püsivad 

salvestatuna seni, kuni mobiiltelefon kustutatakse telefonide loetelust. 

Telefoniraamatu andmeid saate loomulikult ainult teie ise vaadata või 

muuta.

Kogu loetelu loetakse valjult ette. Käsuga STOP saate protsessi pea-

tada ja valida vajaliku kirje. Käskudega NEXT (järgmine) või NEXT

PAGE (järgmine lehekülg) ja PREVIOUS (eelmine) või PREVOIUS PAGE

(eelmine lehekülg) saate loetelus liikuda. Käsuga DIAL (vali) luuakse 

telefoniühendus. Saate ka liikuda otse ühele kirjetest, mida näidatakse 

selle kirje numbri valimisel. 

Nt.: SELECT (vali) ENTRY (kirje) THREE (kolm).

Veel käske:

Kustutatakse kogu kirje või eelmine kirje.

Kustutatakse viimane numbrikoht.

Luuakse telefoniühendus.

Kustutatakse viimane numbriplokk.
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Fast search 
(kiirotsing)

Select (vali)

Dial Joe Bloggs 
(vali Joe Bloggs)

<Joe Bloggs> märgib teie telefoniraamatust saadud kirjet. Kui valite 

nime, lähete otse vastavale kirjele.

Siin saab otsida kirjeid tähtede järgi. Lugeda välja esimesed tähed 

ees- ja perekonnanimest (olenevalt sortimise järjekorrast), mida soo-

vite leida. Ülemisele reale ilmub vastav täht ja see loetakse uuesti 

ette. Kui telefoniraamatus on mitu antud tähega algavat nime, siis saab

otsingut piirata, sisestades kiiremaks leidmiseks kuni kolm lisatähte.

Ekraanile ilmuvad esiletõstetult kõik lisatähed, mis käed-vabad-auto-

komplekt teie telefoniraamatust leiab. Ülejäänud tähed on halli värvi.

Käsuga SELECT (vali) saab sisestatud kirje kinnitada. Ekraanil näida-

takse telefoniraamatut kirjega, mis kõige rohkem vastab otsitule. 

Käskudega DELETE LAST (kustuta viimane) või DELETE ALL

(kustuta kõik) kustutatakse kas viimane täht või kõik sisestatud tähed.

Kui soovite kasutada seda funktsiooni puuteekraani abil, vajutage 

kaks sekundit allapoole suunatud noole sümbolit, mis samuti vastab 

tähtedele ABC.

Käsuga GET DETAILS (näita üksikasju) leiate kõik telefoninumbrid, 

mis selle kontakti all on loetletud. Puuteekraani kasutamisel tuleb 

puudutada kirjet.

Get details 
(näita üksikasju)

Delete last 
(kustuta viimane)

Delete all 
(kustuta kõik)
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Kui kontaktid on salvestatud telefoni mällu, siis saab olenevalt telefoni 

tüübist ühe kontaktiga siduda neli või enam telefoninumbrit. 

Alljärgnev liigitus ei ole standardne ning võib olenevalt telefoni tootjast 

olla teisiti nimetatud. Mõne mudeli korral saab nimetused ise määrata*:

HOME (kodu)

MOBILE (mobiil)

WORK (töö)

GENERAL (üldine).

* See funktsioon oleneb mobiiltelefoni mudelist.

Mõned mobiiltelefonid toetavad neid kategooriaid siiski ainult osaliselt 

või ei toeta üldse. Olenemata telefoninumbrite esitamisest ekraanil on 

tundmatud numbrid loetletud teie kontaktides, kategooria <Number> all. 

SIM-kaardilt saate ainult ühe numbri (mis on alati SIM-kaardiga määra-

tud) ning neli numbrit telefoni mälust. Kui kategooriad on toetatud ainult 

osaliselt, siis võib loetelu edaspidi seguneda. Näide:

Private (isiklik)
+44...

Mobile
+44...

Number 1

+44...

Number 2 

+44...

SIM >

+44…

Kui lausute ainult NUMBER, siis loetakse ette kõik selle nime all 

salvestatud kirjed. Seda käsku ei saa kasutada, kui juhtimine toimub 

puuteekraani kaudu.

Juhul kui olete salvestanud ühe kontakti juurde rohkem kui ühe tele-

foninumbri, saate kategooria abil valida soovitud numbri, nt 

DIAL JOE BLOGGS HOME (vali Joe Bloggsi kodune number).

Dial office 
(vali kontor)

Dial mobile
(vali mobiil)

Dial home (vali kodu)

Dial general 
(vali üldine)

Dial sim (vali SIM)

Dial number 1 
(vali number 1)

Number (number)
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Voicetag 
(tunnussõna)

Store (salvesta)

Delete (kustuta)

Lisaks võite siduda telefoniraamatu kirjega oma häälkäsu (tunnussõna). 

See on soovitatav, kui on tegemist nimedega, mida on keeruline hääldada. 

Sellistel juhtudel on soovitatav kasutada hüüdnimesid või lühendeid.

Käsk tuleb selgelt mikrofoni lausuda, seade kordab seda ning seejärel 

saab helistada soovitud vestluskaaslasele peamenüüst, nt CALL

CUSTOMER ONE (helista kliendile 1).

Käed-vabad-autokomplekt saab salvestada 150 häälkäsku. See hääl-

käsk (tunnussõna) kehtib kõikide numbrite kohta, mis on selle nimega 

seotud. Järgneb vastav päring, millisele nendest numbritest soovite 

helistada.

NB!

X Et teha käed-vabad-autokomplekti jaoks kõnetuvastus 
lihtsamaks, on soovitatav mitte kasutada oma häälkäskude 
(tunnussõnade) jaoks samu häälkäske, kui on seadmes 
juba kasutatud

Kordusvalimine
Viimati valitud numbrit saab uuesti valida.

Call lists (kõnede loendid)
Siin on kronoloogilises järjestuses loetletud kõik valitud, vastamata ja 

vastuvõetud kõned. Ekraanil näidatakse helistaja nime või isiku nime, kellele 

helistatakse, ning telefoninumbrit. Kui telefoninumbriga ei ole võimalik 

siduda ühtegi telefoniraamatu kontakti, näidatakse ainult numbrit ilma 

lisainfota. Telefoninumbri saab lasta endale ette lugeda ja soovi korral 

tagasi helistada. Loendites liikumine toimub samamoodi nagu telefoni-

raamatus liikumine.

Redial 
(kordusvalimine)

Dialled calls 
(valitud numbrid)

Received calls 
(vastatud kõned)

Missed calls 
(vastamata kõned)

Call lists 

(kõnede loendid)
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Music (muusika)
Kui valite selle menüüpunkti, kuid muusika esitamise seade ei ole 

ühendatud, antakse sellest teada häälteate ja/või hüpikakna abil. 

Muusika kuulamise võimalusi selgitatakse allpool.

NB!

X Palun järgige alati selle riigi liikluseeskirju ja muid kehtivaid 
nõudeid, kus te parajasti viibite. Mõnedes riikides ei ole lubatud 
juhtidel sõidu ajal mobiiltelefoni käes hoida, isegi kui juht kasu-
tab seda muusika kuulamiseks, mitte helistamiseks.

Muusikapleier

Valjuhääldi sümboli abil saab pluss- ja miinusnuppe vajutades muuta 

helitugevust. Viie sekundi pärast naaseb ekraan automaatselt endisele 

menüükuvale. Punase noole puudutamine viib menüüs ühe sammu 

tagasi, sõrme kauem punasel noolel hoides avaneb peamenüü.

Erinevatel telefonitootjatel on erinevad menüüdes liikumise süsteemid, 

seetõttu võivad erineda ka menüüpunktide ja suvandite nimetused. 

Täiendava teabe saamiseks lugege palun mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Muusikaseadmed
Siin on loend telefonidest, mis on käed-vabad-autokomplektiga A2DP 

abil edukalt ühendatud. Loend on koostatud sarnaselt telefonide loen-

diga. Tavaliselt esitatakse aktiivse mitmikühenduse korral muusikat 

esimese telefoni kaudu. Kuid selles alammenüüs saab lisavõimalusena 

allikaks valida teise telefoni.

A2DP kasutusel
Mõned telefonid ühenduvad algul A2DP abil ja seejärel käed-vabad-

funktsiooni abil. See põhjustab probleeme, sest muusika esitamine 

algab siis automaatselt. Kui seda protsessi soovitakse takistada, peab 

A2DP funktsioon olema välja lülitatud. Kui see funktsioon on välja lülita-

tud, siis ei ole eespool nimetatud muusikaseadmete alammenüü kaudu 

võimalik telefone A2DP abil käed-vabad-autokomplektiga ühendada.

Music (muusika)

Music devices 
(muusikaseadmed)

A2DP active 
(A2DP kasutusel)

tagasi (pealkirja kaupa)

jäta vahele (pealkirja kaupa)

paus 

mängi

lõpeta
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Messages (sõnumid)
Seda funktsiooni kasutades saate käed-vabad-autokomplekti abil vaa-

data ekraanil ja lasta ette lugeda tekstsõnumeid, mis on salvestatud 

teie telefoni postkasti. Käed-vabad-autokomplekt on võimeline vastu 

võtma ja salvestama kuni 100 SMS-sõnumit teie telefoni mälust ja SIM-

kaardilt. Kui SMS-sõnumeid lisandub, siis salvestatakse need käed-

vabad-autokomplekti kõige vanemate sõnumite asemele. Kui kõiki SMS-

sõnumeid ei ole võimalik importida, siis tuleb selle kohta vastav teade.

NEW TEXT MESSAGES (uued tekstsõnumid). Peamenüü olekuribale 

ilmub uutest sõnumitest märku andev ümbriku sümbol.

Uued sõnumid saab valida otse peamenüüst käskudega READ NEW 

TEXT MESSAGE (loe uus tekstsõnum). Ekraanil neid ei näidata.

Soovi korral saate saatjale tagasi helistada.

Kui vaatate tekstsõnumit puuteekraanil, siis seda automaatselt ette 

ei loeta. Sõnumi kuulamiseks tuleb see avada ja puudutada lühidalt 

teksti.

Messages (sõnumid)

All messages 
(kõik sõnumid)

New messages 
(uued sõnumid)

Dial sender 
(vali saatja number)
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Settings (seaded)
Settings (seaded)
Selles menüüpunktis saab käed-vabad-autokomplekti konfigureerida 

viie alammenüü kaudu. Need on Bluetooth, Voice dial (häälvalimine),

Audio (heli seaded), Display (ekraan) ja Device (seade).

Bluetooth
Telefonide menüü telefonide loendis on loetletud telefonid, mis 

varem on Bluetoothi rakenduse kaudu olnud edukalt ühendatud.

Loend mahutab kuni kümme telefoni. Kui ühendatakse veel üks telefon, 

siis kustutatakse kõige vanem kirje. Auto ja noodivõtme sümbolid tele-

foni nimetuse järel näitavad Bluetoothi profiili, millega vastav mobiiltele-

fon oli ühendatud.

Käsuga CLEAR LIST (tühjenda loend) saab kogu telefonide loendi 

tühjendada. Järgmise menüüpunkti abil saab Bluetooth-ühenduse jaoks 

määrata individuaalse PIN-koodi. Teie isiklik kood peab olema vähe-

malt neljanumbriline – maksimaalselt on lubatud kaheksa.

Valida loendist telefon. Siin saab iga telefoni ühendada, lahti ühendada, 

kustutada või seada vaiketelefoniks. Vaiketelefoni otsitakse alati 

esimesena, kui automaatse ühendamise funktsioon on kasutusel ja 

see telefon on telefonide loendis alati kõige ülemine. Lisaks sellele on 

sisselülitatud mitmikühenduse funktsiooni korral see telefon alati esimene

telefon. Kui mobiiltelefon toetab muusika esitamist AD2P abil, siis saab 

lisaks käed-vabad-režiimile ka selle Bluetooth-funktsiooni ühendada või 

lahti ühendada. See tähendab, et korraga on võimalik kuulata telefonist 

muusikat ja võtta käed-vabad-autokomplekti abil vastu telefonikõnesid. 

Sissetuleva kõne korral või hääljuhtimise sisse lülitamise korral katkes-

tatakse muusika esitamine automaatselt.

Auto connect on 
(automaatne ühenda-
mine sisselülitatud)

Bluetooth

Phone list 
(telefonide loend)

Clear list 
(tühjenda loend)

Pin code (PIN-kood)

Telephone (telefon)
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Voice dial (häälvalimine)
Selles alammenüüs saab teha järgmisi seadeid:

Kui see funktsioon sisse lülitada, saab käed-vabad-autokomplekti hääl-

juhtimist alustada otse peamenüüst, eelseatud häälkäsu 
ACTIVATE VOICE DIAL (lülita häälvalimine sisse) abil. Selle funktsiooni 

kasutamise korral saab jätta mõlemad käed roolile. Käed-vabad-auto-

komplekti sisselülitamise võimalust võlusõna abil näitab hüüumärk 

hääljuhtimise sümbolis.

NB!

X Kui juhtute selle käsu ütlema kaassõitjaga vesteldes või see 
öeldakse näiteks raadiost, siis on võimalik, et hääljuhtimise 
funktsioon lülitub tahtmatult sisse.

Põhjaliku spikri funktsiooni sisse- ja väljalülitamine:

Kui põhjaliku spikri funktsioon on sisse lülitatud, siis antakse teatud 

menüüdes hääljuhtimise ajal lisateavet käskude kohta, mida saab 

kasutada. Teiste käskudega küsib käed-vabad-autokomplekt, kas

soovite kindlasti neid käske rakendada.

Hääljuhiste sisse- ja väljalülitamine:

Kui olete hääljuhiste funktsiooni sisse lülitanud, saate puuteekraani 

kasutamise ajal hääljuhiseid (nt loetakse ette telefoniraamatu kirjed 

ja kõik teated). Hetkel kehtiv valik on näha infoväljal.

Käed-vabad-autokomplekt töötab üldiselt rääkijast sõltumatult, see 

tähendab, et seda saab kohe kasutada ilma erilise hääletreeninguta. 

Kasutajakoolitust on vaja siis, kui räägite tugevat murret. Seade loeb 

ette kakskümmend terminit, mida peate kordama, et süsteem harjuks 

teie häälega.

Siin on esitatud lühijuhised käed-vabad-autokomplekti põhiliste 

funktsioonide kohta.

Activate voice dial 
(lülita häälvalimine
sisse)

Audio Feedback on 
(hääljuhised

sisselülitatud)

Advanced help on 
(põhjalik spikker 

sisse lülitatud)

Voice dial 
(häälvalimine)

Speaker adaptation 

(kõlari kohandamine)

Decription (kirjeldus)
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Audio (heliseaded)
Selles menüüs saab muuta käed-vabad autokomplekti heliseadeid.

Käed-vabad-autokomplektil on neli erinevat helinat, millest saab valida 

meelepärase. Loendis saab liikuda käskudega NEXT (järgmine) või

PREVIOUS (eelmine). Käsuga ACCEPT (kinnita) saab helina valiku 

kinnitada. Kui soovite kasutada oma mobiiltelefoni helinat, siis valige 

menüüst esimene kirje. Palun võtke arvesse, et igast mobiiltelefonist ei 

saa käed-vabad-autokomplekti helinat edastada.

Hääljuhiste ja valitud helina helitugevust saab reguleerida täien-

dava alammenüü kaudu. Võimalik on valida järgmiste häälkäskude 

vahel: LOUDER (valjemaks), LESS (vaiksemaks), MAXIMUM

(maksimaalne), MINIMUM (minimaalne) ja ACCEPT (kinnita).

Mõne raadio korral ei sobi, kui käed-vabad-autokomplekti hääljuhi-

sed rakenduvad vahetult pärast signaali vaigistamist. 

Mõned raadiod vajavad veidi aega signaali vaigistamise funktsiooni 

sisselülitamiseks ja reageerimiseks. Sellest annab märku asjaolu, et 

hääljuhtimise sisselülitamise korral ei ole helisignaali kuulda. Selle 

olukorra vältimiseks saab menüüpunktis MUTE DELAY (vaigistamise 

viivitus) sisestada maksimaalse viivitusaja kuni kolm sekundit. 

Käed-vabad-autokomplekti hääljuhiste funktsioon rakendub alles 

pärast selle aja möödumist.

Mõnede mobiiltelefonide korral on võimalik installida ja kasutada 

navigeerimislahendust. Paljudes mobiiltelefonides saab soovitatud 

sõidusuundi edastada ainult Bluetoothi A2DP-funktsiooni abil. Kui teil 

ei ole käed-vabad-autokomplekti liiniväljundi (LINE OUT) ja raadio 

vahele sobivat kaablit ühendatud, siis ei saa te neid hääljuhiseid 

kuulata. Menüüpunkti External Audio (väline heliallikas) abil on 

võimalik need hääljuhised suunata käed-vabad-autokomplekti telefoni-

väljundisse (PHONE OUT). See tähendab, et sõidusuuna juhised 

loetakse ette ja raadioheli vaigistatakse. Käed-vabad-autokomplekti 

funktsioonid on ülimuslikud, mis tähendab, et sisselülitatud hääljuhti-

mise või sissetuleva kõne korral vaigistatakse kõik samal ajal antud 

sõidusuuna juhised.

Palun võtke arvesse:

X Kui see funktsioon on sisse lülitatud, siis ei ole võimalik 
A2DP ja liiniväljundi LINE-OUT kaudu muusikat kuulata.

Vasaku ja parema poole helitugevuse ühtlustamiseks ja regulee-

rimiseks kasutatakse käsku Balance (tasakaal). 

Autos helistamise ja muusika kuulamise kahe variandi (Variant 1 ja Variant 

2) vahel valimiseks kasutatakse häälkäsku Installation (installimine). 

Nende variantide täpsem kirjeldus on esitatud peatükis 5.

Audio (heliseaded)

Ringtones (helinad)

Play (esita)

Select (vali)

Volume (helitugevus)

Speech (kõne)

Ringtone (helin)

Mute delay 
(vaigistamise viivitus)

External audio on 
(väline heliallikas 

sisse lülitatud)

Balance (tasakaal)

Installation 
(installimine)
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Muusika kuulamiseks (nii nagu ka telefonikõneks, kuid läbi nelja 

kõlari) kasutatakse 4 kõlarit ja käed-vabad-seadme elektroonikaplokis 

paiknevat sisemist võimendit. Auto kõlarid ühendatakse raadiost lahti 

ja ühendatakse käed-vabad-seadme elektroonikaplokiga (aktiivne). 

Raadio vaigistamise liinisisend on samuti aktiivne ning see lülitab 

raadio välja (olenevalt raadiost kas vaigistab või lülitab telefonisisendi 

režiimile). Mõlemal juhul on audiosignaal olemas ka käed-vabad-

seadme elektroonikaploki liiniväljundi (LINE-OUT) pesas.

- Variant 2 (telefonikõne läbi käed-vabad-seadme elektroonikaploki, 

muusika läbi autoraadio): 

Ühendus – ISO toitepistik ühendatud, ISO audiopistik ühendatud. 

Telefonikõne – nagu Variant 1.

Muusika – audiosignaal on käed-vabad-seadme elektroonikaploki liini-

väljundi (LINE-OUT) pesas (see peab olema ühendatud autoraadio liini-

sisendi (LINE-IN) pesaga). Autoraadio võimendit kasutatakse muusika 

kuulamiseks (käed-vabad-seadme elektroonikaplokk ega raadio vaigis-

tus ei ole rakendatud). Tavaliselt on raadiol tarvis ühendada välise 

allika sisend AUX-IN (kui see on olemas). 

Telefonikõne audiosig-naal on olemas ka käed-vabad-seadme elek-

troonikaploki liiniväljundi (LINE-OUT) pesas.

Display (ekraan)
See menüüpunkt võimaldab seadistada ekraani mitmel erineval viisil.

Ekraani pimestava mõju vähendamiseks, eriti öösel sõites, saab valida 
puhkerežiimi “Sleep mode”. See lülitab kas 15, 30 või 60 sekundi pärast 
ekraani välja. Sissetuleva kõne korral lülitab käed-vabad-autokomplekt 
ekraani automaatselt sisse.

Menüüpunktis “Illumination” (valgustus) saab muuta ekraani valgus-
dioodide helendamise intensiivsust. Siin saab kasutada häälkäske 
MORE (heledam), LESS (tumedam), MINIMUM (minimaalne) või 
MAXIMUM (maksimaalne). Käsk SELECT (vali) kinnitab valiku.

Selleks, et erinevates välisvalguse tingimustes näha ekraani optimaalsel 
viisil, saab järgmise menüüpunkti Day/Night mode (päeva-/öörežiim) 
abil ekraani heledust vaheldada.

Menüüpunkti “Colour theme” (värvipalett) abil saab ekraani tausta-
värvuse viia kooskõlla auto näidikute värvilahendusega. Valida saab mitme 
võimaluse vahel. Tuleb lihtsalt nimetada meelepärane värvipaleti 
värvus ja kinnitada valik käsuga ACCEPT (kinnita).

Display (ekraan)

Sleep mode 
(puhkerežiim)

Illumination 
(valgustus)

Colour theme 
(värvipalett)

Day mode 
(päevarežiim)

Night mode 
(öörežiim)

Day/Night mode 
(päeva-/öörežiim)
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Device (seade) 

System (süsteem)

Selles menüüs saab teha järgmisi seadeid: kõnele vastamine, 

menüü keel, telefoniraamatu suvandid, süsteemi seaded ja kas 

soovite kõnedele vastata.

Kõnele vastamise funktsiooniga saate määrata, kas soovite vastata 

sissetulevale kõnele käsitsi puuteekraani abil, häälkäsuga või 

automaatselt. Kui valite automaatse vastamise, siis vastatakse kõnele 

pärast kahte helinat. Siis saate otsustada, kas vastata kõnele või jätta 

vastamata.

Olenevalt regioonist (riigist), kus käed-vabad-autokomplekti müüakse, 

on sellel üks või mitu keelepaketti. Kui keelepakette on mitu, saate 

valida soovitud keele menüüpunkti Language (keel) kaudu.

NB!

X BURY teeninduskeskused pakuvad võimalust keelepakette 
muuta või lisada. See teenus on tasuline. Täpsemat infot saab 
BURY tugitelefonilt. Ka BURY piirkondlikud müügiesindused 
pakuvad seda teenust. Palun võtke nendega vajaduse korral 
ühendust. Kontaktandmed on esitatud veebiaadressil 
www.bury.com.

Keel tuleb määrata seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast püsi-
vara uuendamist või tehaseseadistuste taastamist.

Menüüs Phone book options (telefoniraamatu suvandid) saab käed-

vabad-autokomplekti telefoniraamatu nimede kirjetes vahetada ees- ja 

perekonnanime järjekorda. Näide: Bloggs Joe saab muuta nimeks Joe 

Bloggs.

NB!

X Olenevalt telefonist võidakse kirjeid sortida erinevalt. 
Seetõttu on mõnes telefonis eesnimi eespool, mõnes aga 
perekonnanimi. Niisugusel juhul sellest funktsioonist abi ei ole. 
Võimalik, et saate oma telefonis andmeid korrastada arvuti 
abil, kasutades sobivat andmesideprogrammi.

Device (seade)

Call answering 
(kõnele vastamine)

Language (keel)

Invert names 
(pööra nimed ringi)

Phone book options 
(telefoniraamatu 

suvandid)
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Siin saab uuesti käsitsi importida telefoniraamatu, kui näiteks salvesta-

site oma mobiiltelefoni uue numbri/kontakti, sel ajal kui käed-vabad-

autokomplekt ja telefon olid Bluetoothi abil ühendatud.

Alammenüü “System” punktis Version info (versiooniinfo) on esitatud 

teave käed-vabad-autokomplekti tark- ja riistvara kohta. Kui selgub, et 

teie käed-vabad-autokomplekti jaoks on saadaval uuem püsivara, saate 

seda uuendada menüüpunkti “Software Update” (tarkvara uuendamine) 

kaudu, kasutades programmi BURY Update Suite.

Palun võtke arvesse:

X Nutitelefoni elektritoidet ei tohi uuendamisprotsessi ajal 
katkestada.

Kui olete mingeid seadeid muutnud ja käed-vabad-autokomplekt ei 

tööta nii, nagu soovite, siis saate taastada selle algseaded funktsiooni

Factory setting (tehaseseadistus) abil.

Seadistamine: kõlarid/mikrofon

Selles alammenüüs saab käed-vabad-autokomplekti kõlarite ja mikro-

foni helitugevust kohandada teie enda häälkäskude ja vestluskaas-

lase hääletugevusega. See funktsioon on eriti kasulik pikkade sõitude 

korral piirkondades, kus a) mobiilsidevõrgu teenuseosutajad muutuvad 

pidevalt ja b) on mitmesuguseid geograafilisi eripärasid (nt sageli 

vahelduvad maa ja linna tingimused.

.

Sync phone book 
(telefoniraamatu 

sünkroniseerimine)

System (süsteem)

Version info 
(versiooniinfo)

Software update 
((tarkvara uuendamine)

Factory setting 
(tehaseseadistus)

Loudspeakers 
(kõlarid)

Setup (seadistamine)

Microphone 
(mikrofon)
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Memo (meeldetuletus)
Mõnikord on tarvis midagi tähtsat kas pärast sõitu või sõidu ajal või 

telefonikõne ajal üles märkida, kuid tihti ei ole pliiatsit käepärast või 

liiklusolukord ei lase seda teha. Selle funktsiooni abil saate salvestada 

tähtsat infot ilma ennast ja teisi ohtu seadmata.

Häälmeelespea saab salvestada otse peamenüüst või telefonikõne 

ajal. Private (isiklikud) ja General (üldised) häälmeelespead saab 

salvestada eraldi.

Iga mobiiltelefoni signatuuri kohta saab salvestada kuni 10 hääl-

meelespead. Salvestamise ajal vasakult paremale liikuv riba näitab 

järelejäänud salvestusaega. Samal viisil on näha jooksev 

salvestuse kestus. Meeldetuletuste maksimaalne kogupikkus on 

kaks minutit. Kui salvestusaeg saab otsa, siis ilmub ekraanile 

vastav teade. Uute meeldetuletuste salvestamiseks tuleb vanad ära 

kustutada.

Loendis on meeldetuletused nummerdatud numbritega 1–10, nii et 

neid saab hääljuhtimise funktsiooni abil kuulata, kasutades käsku 
NOTICE 1 (märkus 1) või lihtsalt 1. Meeldetuletuse all näidatakse sel-

le pikkust. Kõik telefonikõne ajal salvestatud meeldetuletused on alati 

isiklikud meelespead.

NB!

X Telefonikõne salvestamise korral võtke palun arvesse ka 
oma vestluskaaslase privaatsust ja teavitage teda, kui soovite 
mingi osa kõnest salvestada.

Memo
(meeldetuletus)

Private (isiklikud)

Global (üldised)

Store (salvesta)

Play (esita)

Delete (kustuta)
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Isiklikud meelespead on näiteks aadressid, telefoninumbrid või internetiaadressid, mida tahate 

sõidu või telefonikõne ajal üles märkida.

Üldisi häälmeelespeasid saab salvestada, ilma et mobiiltelefon oleks käed-vabad-autokomplektiga 

ühendatud. See tähendab, et iga juht saab meeldetuletusi salvestada, kuulata ja kustutada olenemata 

sellest, kas tal on telefon või ei ole. Maksimaalne salvestusaeg on kokku kaks minutit. Kui mõnda 

meeldetuletust ei ole enne käed-vabad-autokomplekti väljalülitamist kuulatud, siis ilmub selle uuesti 

sisselülitamisel hüpikaknas teade kuulamata meelespea kohta. Sisselülitatud hääljuhiste korral loetak-

se see teade ka ette.

Kui üldine häälmeelespea on juba olemas ja te soovite salvestada järgmist, siis küsitakse, kas soovite 

vana meeldetuletuse üle kirjutada.

Üldist meelespead on eriti hea kasutada sõidukis, kus juhid pidevalt vahetuvad, nagu näiteks jaotus-
vedude sõiduk. 

See võimaldab järgmisele juhile teada anda, kui näiteks keegi on unustanud tankida või sõidukil on 

rehv tühi ja sellega ei tohi sõita.
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7. Helistamine, kõne vastuvõtmine ja lõpetamine

Sissetulevast kõnest antakse teile teada häälväljundi kaudu ja helinaga. Teie sõiduki helisüsteem 

vaigistatakse. Kui koos kõnega saadetakse ka helistaja telefoninumber, siis näidatakse seda ekraanil, 

juhul kui see number ei ole juba teie telefoni salvestatud. Kui see number on telefoni salvestatud, siis 

loetakse ette helistaja nimi. Kui helistaja on oma numbri varjanud, siis ilmub ekraanile vastav teade.

Standardseadete korral saab puuteekraani abil kas kõnele vastata või jätta vastamata. Kui te soovite 

kõnele vastata, vajutage vasakpoolset sümbolit. Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage parempoolset 

sümbolit.

Kõne ajal on võimalik nuppude miinus (–) ja pluss (+) abil reguleerida helistaja hääle tugevust.

Kollaseid nooli vajutades avaneb alammenüü. Siin saab valida numbriklaviatuuri (Keypad), mille abil 

saab saata toonvalimise toone (nt kontrollida postkasti).

Alammenüüs on lisaks punkt Private mode (privaatrežiim). Kui see on valitud, siis suunab käed-vabad-

autokomplekt kõne teie mobiiltelefonile ja auto kõlaritest ei ole vestluskaaslast kuulda.

Palun võtke arvesse:

X Autos helistamisel tuleb järgida konkreetse riigi seadusi.

Sõidukis oleva mikrofoni saab vaigistada alammenüü punkti Mute (vaigista) abil. See võimaldab suhel-

da oma reisikaaslasega, nii et isik, kes teile helistab, teid ei kuule. Kui soovite seda funktsiooni kasu-

tada, siis peate oma telefoni-vestluskaaslast sellest teavitama, sest tema ei kuule teid üldse.
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Kõne suunamiseks nimetatakse teise telefonikõne vastuvõtmist poolelioleva kõne ajal ja kahe kõne 

vahel ümberlülitamist.

NB!

X Palun pidage meeles, et kasutatavate funktsioonide hulk võib olenevalt mobiiltelefoni 
tüübist olla erinev. Üksikasjalik teave on esitatud konkreetse mobiiltelefoni kasutusjuhendis.

Kui poolelioleva telefonivestluse ajal tuleb teine kõne, antakse sellest märku helisignaali abil. 

Nüüd on teil võimalus kas kõnest loobuda (punane sümbol) või kõne vastu võtta (roheline sümbol). 
Kui võtate selle kõne vastu, siis pannakse eelmine kõne ootele. Teie vestluskaaslase nime juurde 

ilmub märge     .

Nüüd on teil järgmised valikuvõimalused:

1. Kasutada vahetusfunktsiooni Swap, et rääkida vaheldumisi mõlema helistajaga.

2. Valida pooleliolevast kõnest loobumine Reject the active call.
3. Valida ootel kõnest loobumine Reject the held call.
4. Valida privaatrežiim Private mode.
5. Valida vaigistusfunktsioon Mute.
6. Valida numbriklaviatuur Keypad.

Järgmine funktsioon on telefonikõne ootelepaneku funktsioon Hold. Vastupidiselt vaigistamisele 

antakse teie vestluskaaslasele helisignaali abil märku oodata. Vastupidiselt mobiiltelefonile ei ole käed-

vabad-autokomplekti kaudu võimalik välja helistada, kuni mingi kõne on ootel.

Loendi viimase alammenüü Reject active (loobu pooleliolevast kõnest) abil saab praeguse kõne 

lõpetada. See funktsioon on samaväärne punase käesümboli vajutamisega telefonikõne ajal.

Kui telefonikõne on sõiduki mootori seiskamise ajal pooleli, siis jääb käed-vabad-autokomplekt kuni 

kõne lõpetamiseni sisselülitatuks.

8. Kõnede suunamine 
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Käed-vabad-autokomplekt võimaldab ühendada korraga kuni seitse telefonikõnet üheks konverentsi-

kõneks. See tähendab, et kõik osalised saavad üksteisega samal ajal rääkida.

Kui poolelioleva telefonivestluse ajal tuleb teine kõne, siis saate mõlemad vestlused ühendada 

konverentsikõneks. Selleks tuleb valida käsk merge (ühenda) ja ekraanile ilmub märge conference

(konverentsikõne).

Konverentsikõne ajal on teil järgmised valikuvõimalused:

1. Valida pooleliolevast kõnest loobumine Reject the active call (konverentsikõne lõpeb).

2. Valida privaatrežiim Private mode.

3. Valida vaigistusfunktsioon Mute.

4. Valida numbriklaviatuur Keypad.

Kui konverentsikõne ajal tuleb veel üks kõne, siis saate selle lisada konverentsikõnele, kasu-

tades käsku Add to conference (lisa konverentsikõnele), või lülitada ümber konverentsikõne ja uue 

vestluskaaslase vahel, kasutades vahetuskäsku Swap.

NB!

X Praegused mobiilsidevõrgud võimaldavad kasutada ainult kuni kahte liini.

Kui kasutate mõlemat liini ja teile tuleb veel üks kõne, on teil järgmised võimalused:

Kõnest loobumine

Kõnele vastamine

-> Pooleliolev kõne lõpetatakse ja võetakse vastu teine kõne.

9. Konverentsirežiim
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10. Hooldus

Üldiste tehniliste küsimuste, ettepanekute ja märkuste korral võtke kindlasti meie meeskonnaga 

ühendust. Ettepanekud ja tagasiside on alati teretulnud:

Haldusosakond: Tootja:

BURY GmbH & Co. KG BURY Spółka z o.o. 

Robert-Koch-Straße 1-7 ul. Wojska Polskiego 4 

D-32584 Löhne 39-300 MIELEC 

GERMANY (Saksamaa) POLAND (Poola)

Tugitelefon: +49(0)180 5 - 842 468* 

Faks: +49(0)180 5 - 842 329*

* 0,14 €/min. Deutsche Telekom AG lauatelefon,

rahvusvaheliste telefonikõnede hinnad võivad olla erinevad. 

E-post: hotline@bury.com

Garantii / tehniline tugi:

Selle toote komponentide garantii kehtib kaks aastat alates lõpptarbijale müümise kuupäevast. 

Mistahes garantiinõude korral, mida teie kui lõpptarbija soovite esitada, tuleb pöörduda müügiesindaja 

poole. Kui müügiesindaja ei suuda viga kõrvaldada, siis kasutage palun tarbija seaduslikke õigusi. 

Kui vastavalt kokkuleppele müügiesindajaga tuleb toode saata otse tootjale, siis saatke see palun koos 

vea üksikasjaliku kirjeldusega saksa või inglise keeles ja ostukviitungi koopiaga otse meie hooldus-

osakonnale:

BURY GmbH & Co. KG

Im Hause DPD Depot 103 

Robinienweg

D-03222 Lübbenau

GERMANY (Saksamaa)

Selgitused konkreetses riigis garantiinõuete esitamise kohta toote defektide korral (garantii/tagatis/

hooldus) on esitatud käesoleva juhendi lõpus.

Teave elektriseadmete kasutuselt kõrvaldamise kohta Euroopa Liidus

Ristiga läbi kriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja 

akud tuleb Euroopa Liidus utiliseerida eraldi. Selliseid tooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete 

hulka. Seda liiki toote omanikuna on teil seaduslik kohustus viia kasutuselt kõrvaldatav seade koha-

likku jäätmejaama või jäätmekäitluskeskusesse, kus võetakse tasuta vastu elektriseadmete jäätmeid.

Täiendav teave
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11. Seadme ettenähtud kasutamine

See käed-vabad-autokomplekt on ette nähtud kasutamiseks Bluetoothi toetavate mobiiltelefonide ja 

muusika esitamise seadmetega sõidukites. Selle seadme kasutamisel tuleb alati järgida konkreetse 

asukohariigi seadusi ja muid õigusnorme ning kasutatava mobiiltelefoni kasutusjuhendis esitatud 

juhiseid.

12. Heakskiidud ja vastavusdeklaratsioon

Ettevõtte BURY hanked, tootmine, hooldus ja müük on allutatud rangetele kvaliteedikontrolli ja kesk-

konnakaitse nõuetele vastavalt standardile ISO 9001 ja ISO 14001. Sellel telemaatilisel seadmel on

  e1

Versioon: 07/2012

25.1531.0-01-310712 

Andmed võivad muutuda. Vead ja väljajätud võimalikud.

Kaubamärk Bluetooth® ja Bluetooth® logo on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. omand. 

Kõikide nende kaubamärkide kasutamine ettevõtte BURY Technologies poolt toimub vastavate 

litsentside alusel. Kõik õigused kaitstud.

Kõik muud nimetatud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

CE-heakskiit vastavalt direktiivile R&TTE 1999/5/EÜ

e1-heakskiit vastavalt direktiivile 72/245/EMÜ (2006/28/EÜ), mis käsitleb sõidukite tekitatud 
raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust)

Vastavusdeklaratsiooniga tutvumiseks tuleb pöörduda tootja poole allpool esitatud tootja postiaadressil 
või kirjutades järgmisele e-posti aadressile:
ce_conformance@bury.com.
Palun e-posti teel saadetav päring kirjutada inglise või saksa keeles.




